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Зацвітає калина, 
 

 Зеленіє ліщина, 
 

Степом котиться диво-луна. 
 

 Це моя Україна,  
 
Це моя Батьківщина, 
 

 Що, як тато і мама,— одна. 



Що таке ідеал. Як відрізнити ідеал від 

кумира. Як наблизитися до свого ідеалу. 

(Чи можна назвати місто Харків 

«ідеальним містом»?) 



Ідеал - досконале втілення 

чого-небудь, довершений 

взірець. 

 Ідеальний - досконалий, 

взірцевий, бездоганний. 
(З підручника «Етика») 

Леонардо да Вінчі 

«Джоконда» 

Н.Гончарова 
Площа “Золотого перерізу” 

Монпельє, Франція Ідаальна 



Як ви вважаєте, чи можна 

назвати місто Харків ідеальним? 

 



на тему «Харків – перший, Харків най…» 



З 1919 до 1934 року Харків 

був столицею  УРСР. 

Харків стає центром 

культурного розвитку та 

національного 

відродження. 



Університет був заснований    
17 (29) січня 1805 року. Своєю 
появою університет 
зобов`язаний В. Н. Каразіну. 
Провідником ідеї створення 
університету серед   
харків`ян був і міський 
голова Є. Є. Урюпін. 

 Саме університет став 
центром створення 
численних наукових 
товариств, у яких 
співпрацювали не лише 
видатні вчені, а й студенти.    

Каразін Василь Назарович 

(1773 - 1842) 



 

У 1924 році було прийнято рішення про 
будівництво нової площі в районі 
Сумської вулиці. Площа Свободи (до 
1995 року  - площа Дзержинського) 
складається з двох частин: прямокутної, 
яка виходить на вулицю Сумську, круглої, 
яка виходить на проспект Леніна. 
Довжина площі 750 м., ширина  
130 м., діаметр кола – 350 м. У центрі 
площі в 1963 році був встановлений 
пам’ятник В. І. Леніну.   

Саме в Харкові отримав розвиток  
архітектурний стиль – конструктивізм. 
Висотна будівля Держпром і є 
пам’ятником цього стилю.  

 



1935р. У Харкові встановлено 

кращий пам’ятник                             

Т. Г. Шевченку за проектом    

М. Г. Манізера. Фігури 

монумента відливалися в 

Ленінграді. Пам’ятник 

представляє собою 

багатофігурну композицію: на 

вершині п’єдесталу 

знаходиться сам поет, а по 

спіралі, навколо нього, 

шістнадцять персонажів з його 

творів.  













    Ретро – парк                Дісней - ленд  













Патріотизм (із грец.  

πατριώτης —

співвітчизник, patrís — 

батьківщина, Вітчизна) — 

це любов та відданість 

Батьківщині, прагнення 

своїми діями служити її 

інтересам. 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0


(автор музики – композитор Володимир Дашкевич, автор слів – 

харківська поетеса Людмила Петрик). 



«Ідеальною людиною  

для мене є...» 



Кумир - так називають 

того, хто є предметом 

захоплення, поклоніння. 

 (З підручника «Етика») 



Нагрудний знак «Почесний громадянин міста Харкова» 



Олімпійські ігри 

Золото 1964 Токіо У складі команди 

        

      Золото 1968 Мехико У складі команди 

Бронза 1972 Мюнхен У складі команди 

Юрій Михайлович 

Поярков (*10 лютого 

1937 р. н., м. Харків) — 

український волейболіст, 

дворазовий олімпійський 

чемпіон. Виступав за 

харківський 

«Буревісник». З 1999 

року Почесний 

громадянин Харкова. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8_1964
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8_1964
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8_1968
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8_1972
http://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/1937
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD


Сергій Ігорович Бершов                     
(* 31 березня 1947 р. н., с. Біла 
Глина) — відомий радянський і 
український  альпініст. Майстер 
спорту зі скелелазіння (1971), 
майстер спорту з альпінізму (1973), 
«Заслужений майстер спорту 
СРСР» та «Майстер спорту 
міжнародного класу» (1982), член 
клубу «Сніжний Барс» (1988), 
«Заслужений тренер України» 
(1990), інструктор-методист 2-ї 
категорії. Багаторазовий чемпіон 
СРСР та України. Доцент 
Харківської державної академії 
фізичної культури. 

 З 2014  року Почесний 
громадянин Харкова. 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1947
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/1971
http://uk.wikipedia.org/wiki/1973
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/1982
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB_%D0%B2_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC%D1%96)
http://uk.wikipedia.org/wiki/1988
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/1990
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Everest_kalapatthar_crop.jpg


Клочкова Яна 
Олександрівна, з 
2005 року  Почесна 
громадянка 
Харкова, 
олімпійська 
чемпіонка, яка 
виграла 5 
олімпійських 
медалей, серед 
яких 4 золоті. 

 

Олімпійські ігри 

Золото 
2000 

Сідней 
200 м комплекс. 

Золото 
2000 

Сідней 
400 м комплекс. 

Золото 
2004 

Афіни 
200 м комплекс. 

Золото 
2004 

Афіни 
400 м комплекс. 

Срібло 
2000 

Сідней 
800 вільний ст. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8_2000
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8_2000
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2000&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2000&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2000&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8_2000
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8_2000
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8_2004
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8_2004
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8_2004
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8_2004
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8_2000
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8_2000


Чи можуть ці люди бути чиїмись 

кумирами? 

 А якщо людина не займається 

спортом, не захоплюється ним? 
 



Славетна харків’янка 
Клавдія Іванівна 
Шульженко. Ні, вона не 
Почесна громадянка 
Харкова, бо в ті роки про 
цю нагороду забули, але 
вона Народна співачка, 
яка асоціюється з 
найтрагічнішими 
роками історії -  
Великою Вітчизняною 
війною.  

 
У перший рік війни 
ансамбль, котрим 
руководила Клавдія 
Шульженко і Володимир 
Кораллі, дав на 
Ленінградському 
фронті п’ятсот 
концертів.  
 

Меморіальна дошка в Харкові 







 «Яку рису ідеальної людини 

я хочу в собі виховати?» 
 



Людмила Марківна 

Гурченко (* 12 листопада 

1935 р. н. , м. Харків —       

† 30 березня 2011, 

Москва) — радянська 

акторка та співачка, 

народна артистка СРСР.  

З 1999 року Почесна 

громадянка Харкова. 

 

Меморіальна дошка в Харкові 

http://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/1935
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/2011
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0




Чи можуть ці люди  

бути чиїмись кумирами? 

Клавдія Шульженко Людмила Гурченко 



 

. – ви більше не хочете повертатися до  цієї теми, 

бо вже все сказано.         

! – вам було цікаво на уроці, ви хотіли б ще 

повернутися до цієї теми на уроці. 

? - вам було цікаво на уроці, ви будете 

самостійно вивчати її, бо відкрили для себе 

цікаві питання. 

 



1. Створити фотоколаж на тему «Харків через 

об’єктив мого фотоапарату». 

   

2. Напишіть невеличкий твір-роздум, який 

починається словами: «Моїм кумиром є 

харків’янин ... Адже...»  

 

3. Відповісти на питання вікторини ( на 

окремому аркуші) 

 



 Як називається область, у якій розташоване наше 
місто? 

 Назвіть один з районів нашого міста. 

 Назвіть одну з центральних вулиць міста. 

 Назвіть один із закладів культури рідного міста. 

 Назвіть один з великих промислових об’єктів міста. 

 Розкажіть, як виглядає герб нашого міста. 

 Назвіть один парк міста 

 Які види спорту популярні в нашому місті? 

 Скільки часу налічує історія нашого міста? 

 Яких видатних людей нашого міста ви знаєте? 

 Чи можна назвати місто Харків ідеальним? 

 

 



«Этот город самый лучший город на земле» 




